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1. Perfectioneer je Publieke Profiel

In dit hoofdstuk lees je over deze handreiking, wat je moet doen om de tips 
en aanwijzingen uit dit boekje gemakkelijk uit te voeren en over de manier 
waarop je LinkedIn kunt inzetten in jouw netwerk van sociale media.

1.1 Deze handreiking

Deze	handreiking	is	voor	mensen	die	een	LinkedIn-profiel	hebben	en	die	deze	
willen	stroomlijnen	en	optimaliseren.	Voor	wie	nog	een	LinkedIn-profiel	wil	
aanmaken, verwijs ik naar de tutorial van LinkedIn op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=BYLa-s2v7gk of kijk even bij LinkedIn in 
het kort (paragraaf 1.4).

Ik heb de tips en aanwijzingen in dit boekje gebaseerd op mijn eigen ervaring 
en op artikelen van websites als thenextweb.com en socialtimes.com.

In	deze	handreiking	geef	ik	tips	over	de	opzet	van	je	profiel	(hoofdstuk	1).	Dat	
is wat mensen zien als ze jouw account bekijken. Hoofdstuk 2 gaat over de 
ver	fijning	van	je	profiel.	Hoofdstuk	3	geeft	tips	voor	als	je	met	je	profiel	aan	de	
slag gaat om te netwerken. Telkens volgens het stramien: waar (de plek waar 
je aan de slag kunt), hoe (welke acties je daar kunt ondernemen) en waarom 
(de ratio en de opbrengst van je acties)

Voorbereiding
Veel van de voorbereiding van die optimalisering kan buiten LinkedIn gebeuren: 
door een goede Summary te schrijven, door de werkervaring alvast te ordenen 
in korte toegankelijke beschrijvingen, door uit te zoeken welke Skills je wilt 
presenteren en door eigen projecten en publicaties op een rijtje te zetten. 

Maak in de teksten die je daarvoor schrijft gebruik van sleutelwoorden die nauw 
samenhangen met jouw vaardigheden en activiteiten. Dan zullen de zoek-
machines je gemakkelijker vinden.

Zet dit materiaal alvast gereed, samen met een goede ‘avatar’ (pasfoto), zodat 
je er tijdens het toepassen van de tips uit deze handreiking gemakkelijk uit kunt 
putte

https://www.youtube.com/watch?v=BYLa-s2v7gk
thenextweb.com
socialtimes.com


ri jk@rijkwil lemse.nl

website

facebook

twitter

e-mail
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LinkedIn: schakel in het netwerk
Bedenk dat LinkedIn slechts een schakel is in het netwerk van sociale media 
dat je kunt inzetten om jezelf goed te presenteren. Werk dus bijvoorbeeld ook 
aan	je	Facebook-profiel	en	je	Google-plus-account.	Dit	zijn	‘luchtiger’	versies	
van LinkedIn, waarin je meer niet-werkgerelateerde informatie kwijt kunt. 

Belangrijkke schakels zijn ook je eigen website (waarin je een blog kunt bij-
houden en je portfolio uitgebreider kunt presenteren) en Twitter (waarin je 
korte, chat-achtige posts kunt doen).

Maar vergeet Issuu, Pinterest, Flickr, Slideshare en Youtube niet als kanalen 
waarop	je	jezelf	kunt	profileren	en	presenteren.	

Zorg ervoor dat dit gehele netwerk onderling goed verbonden is, zodat 
bezoekers op elk van de knooppunten van jouw socialemedianetwerk gemak-
kelijk verder kunnen kijken op de andere knooppunten. Daarvoor is het handig 
om waar dat mogelijk is links aan te brengen naar die andere knooppunten, op 
een consistente en herkenbare wijze

Figuur: een keur van socialemedia-knooppunten in een netwerk

Figuur: Zorg ervoor dat bezoekers door jouw netwerk kunnen reizen

Volg mij :

http://nl.linkedin.com/in/rijkwillemse/nl
https://www.facebook.com/rijkwillemse?fref=ts
https://twitter.com/rijkwillemse
https://plus.google.com/+RijkwillemseNl/posts


LinkedIn (1)

Facebook

YouTube

Google Plus

Twitter 

LinkedIn (2)
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Figuur: Consistente, passende profielen op alle netwerken

Consistente profielen overal
Ga	er	goed	voor	zitten	om	een	profiel	te	schrijven	voor	alle	sociale	media	die	
je wilt inzetten. Bedenk daarbij dat elk van deze kanalen andere eisen stelt aan 
de	vorm	en	de	lengte	van	dat	profiel.	

En zorg ervoor dat je op alle kanalen dezelfde inhoud uitdraagt, natuurlijk 
aangepast aan de vorm en de lengte die het betreffende kanaal vraagt. Want, 
niets is zo hinderlijk voor mensen die belangstelling hebben voor jouw kennis 
en vaardigheden als het verwerken van tegenstrijdige informatie.



Google Plus
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Ten slotte
Snuffel goed rond op LinkedIn. Proef de sfeer en de wijze waarop mensen zich 
presenteren en met elkaar omgaan. Het is een netwerk voor professionals. Wil 
je een informeler netwerk, kijk dan bij Facebook, Twitter of Google+.

Bedenk ten slotte: zend niet te veel, maar deel, deel, deel… 
Lees daar meer over in de boekjes die ik erover schreef en die je gratis op 
mijn website kunt downloaden onder www.rijkwillemse.nl/werk/boeken.html

Het zijn:
“We zijn allemaal Twitterspreeuwen”, handboek social media, 2012 
“Wie een Zwerm kan Bewegen”, handboek voor het sociale web, 2013.

www.rijkwillemse.nl/werk/boeken.html
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1.2 Zet de meldingen over jouw wijzigingen nu even uit

Waar – Activity broadcasts 
Daar kom je via Account & Settings. Houd je muis op de thumbnail van je 
profielfoto	(rechtboven)	en	het	menu	Account	&	Settings	rolt	uit.	Klik	daarin	
op Privacy & Settings en kies de eerste optie onder Privacy Controls: Turn on/
off your activity broadcasts. 

Hoe - Zet daar het vinkje uit bij ‘Let people know when you change your 
profile,	make	recommendations,	or	follow	companies’.

Figuur: Meldingen over jouw wijzigingen uitzetten (1)

Figuur: Meldingen over jouw wijzigingen uitzetten (2)

Waarom – Op deze manier kun je lekker experimenteren zonder dat jouw 
connecties er telkens een melding over krijgen. 

Als	je	klaar	bent	met	je	profiel	kun	je	overwegen	om	het	vinkje	weer	aan	te	
zetten. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een nieuwe vaardigheid of een 
nieuwe	betrekking	toevoegt	aan	je	profiel:	mensen	die	met	jou	verbonden	zijn	
krijgen hierover dan een melding.
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Figuur: Melding over de huidige veranderingen tóch delen

1.3 Kies de manier waarop je wilt verschijnen

Waar – Edit	Public	Profile
Daar kom je door na Edit	Profile (in het dropdown-menu bovenin, onder 
Profile, naast Home) te klikken op ‘Edit’ in het venster dat daarop verschijnt. 
De edit-link staat naast je LinkedIn-url.

Figuur: Zichtbaarheid van jouw bezoek

Als	je	jouw	meldingen	uit	hebt	staan,	en	je	verandert	zaken	in	je	profiel,	dan	
krijg je telkens de gelegenheid om deze veranderingen toch te delen. Op die 
manier kun je heel gericht delen in je netwerk

Zie ook paragraaf 3.4 over de zichtbaarheid van jouw bezoek.



10 LinkedIn Checklist en Aanpak

Figuur: Stroomlijn je publieke profiel (1) 

Hoe - Kies in de rechterkolom van het venster dat hierna opent (Public	Profile) 
voor de opties die je wenst. Daarmee bepaal je welke onderdelen in je 
publieke	profiel	verschijnen	als	mensen	dit	bezoeken.

Wil	je	jouw	profiel	zien	zoals	anderen	dat	zien,	gebruik	dan	de	optie	“wat	
anderen	zien	als	ze	mijn	profiel	zien”.	Klik	daarvoor	op	de	knop	Done Editting 
in	je	profiel.	Dat	is	de	finale	toets	voor	wat	je	hebt	geschreven.

Figuur: Stroomlijn je publieke profiel (2)

Waarom –	Je	kunt	heel	precies	aangeven	welke	onderdelen	van	je	profiel	wilt	
tonen. Daarmee kun je je sterke punten nog beter onder de aandacht 
brengen.
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1.4 LinkedIn in het kort

LinkedIn biedt de mogelijkheid om jezelf kenbaar te maken op het internet, 
oude contacten te volgen en nieuwe contacten te leggen. LinkedIn is gratis. 
Maar je moet je wel registeren. De volgende stappen kunnen je helpen de 
eerste schreden op LinkedIn te zetten.

1. Maak een profiel 
Denk hier goed over na en neem hier tijd voor. Pas het aan waar nodig. Stel 
meteen de privacy-instellingen in. Daarmee bepaal je wat anderen van jouw 
profiel	en	jouw	berichten	kunnen	zien,	maar	ook	van	welke	activiteiten	op	
LinkedIn je berichten krijgt. 
Bedenk	dat	je	ook	als	organisatie	een	profiel,	een	pagina	of	een	Group	kunt	
aanmaken. Dat vergroot de presentie op het web.

2. Nodig contacten uit 
Kijk ook bij bestaande contacten of zij kennissen van jou als contact hebben. 
Na (acquisitie)gesprekken kan het handig zijn de betreffende personen uit te 
nodigen. Zij leren je dan nader kennen. Een handige aanvulling op het uit-
wisselen van business cards. Neem als uitgangspunt dat je iemand wel moet 
kennen als je hem of haar uitnodigt. Daarvoor is het niet altijd nodig dat je 
elkaar de hand hebt geschud, het kan wel handig zijn.

3. Gebruik het netwerk – met mate
Je kunt al je contacten in één keer benaderen. Als zij hun privacy zo hebben 
ingesteld dat ze berichten ontvangen van activiteiten, kun je in je status ver-
tellen wat speelt of wat je nodig hebt. Jouw contacten zien dit dan ook. Zoiets 
is ook mogelijk binnen jouw groepen. Zorg ervoor dat jouw berichten relevant 
zijn. Een vraag om een ‘job’, bijvoorbeeld, doe je maar een enkele keer.

4. Maak groepen aan en doe mee aan groepen
Binnen	groepen	ontmoet	je	contacten	met	een	specifieke	belangstelling.	Je	
kunt zelf een groep aanmaken maar je kunt je ook aanmelden bij een groep 
van jouw belangstelling. Mensen kunnen lid van een groep zijn waar jij ook lid 
van bent, zonder dat ze jouw contact zijn. Een mogelijkheid om je contacten 
uit te breiden.
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2 Profileer je Presentie

Dit	hoofdstuk	gaat	over	de	verfijning	van	je	profiel.	Hier	vind	je	tips	en	aan-
wijzingen	over	onder	meer	je	LinkedIn-url	en	de	inrichting	van	je	profiel	met	
herkenbare onderdelen.

2.1 Maak een toegankelijke LinkedIn-url

Waar – Edit	Public	Profile
Daar kom je door na Edit	Profile (in het dropdown-menu bovenin, onder 
Profile, naast Home) te klikken op ‘Edit’ in het venster dat daarop verschijnt. 
De edit-link staat naast je LinkedIn-url.

Figuur: Maak een toegankelijke url (2)

Figuur: Maak een toegankelijke url (1)

Klik in het scherm dat dan opent rechtsonder op Customize	your	public	profile	
URL.
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Hoe – Maak daar een url aan die past bij jouw naam. Spaties zijn niet 
toegestaan. In plaats daarvan kun je streepjes gebruiken (koppel-teken of 
under_score). Bedenk wel dat het daardoor lastiger kan worden om je url snel 
in te voeren waar dat van toepassing is, en dat het voor mensen misschien 
lastiger wordt om deze te onthouden. 

Mijn advies: schrijf je naam aaneen en gebruik alleen streepjes in de naam als 
de url met jouw aaneengeschreven naam al bezet is.

Figuur: Maak een toegankelijke url (3)

Waarom – Mensen kunnen jouw LinkedIn-url op deze manier gemakkelijker 
herkennen en koppelen aan jouw naam. Bovendien is het gemakkelijker voor 
de lezer (en voor de schrijver) als deze url in teksten voor bijvoorbeeld e-mail-
verkeer of blogs moet verschijnen.

2.2 Maak een LinkedIn-badge voor op je website of je blog

Waar	-	www.linkedin.com/profile/profile-badges
Let op: hiervoor moet je wel ingelogd zijn op je LinkedIn-account. Voer de link 
in	een	nieuw	tabblad	in,	dat	kun	je	gemakkelijk	terug	naar	je	LinkedIn-profiel.	

Hoe – Voor deze optie is kennis van html nodig. Heb je die niet, wijs jouw 
webbouwer dan op deze optie en vraag hem of haar de badge van jouw 
LinkedIn-pagina in de template van jouw website of blog in te bouwen. Dat 
mag niet meer dan een half uurtje kosten. Kopieer de html-code en stuur deze 
op naar je webbouwer of voeg de code zelf in op je website.

www.linkedin.com/profile/profile
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Waarom	–	Je	bouwt	hiermee	aan	een	socialemedianetwerk	rond	jouw	profiel.	
Mensen die je website of blog bezoeken, kunnen via deze ‘badge’ altijd even 
doorklikken	naar	jouw	LinkedIn-profiel.	Lees	ook	paragraaf	1.1	van	deze	
handreiking, waar het gaat over het belang van jouw gehele online netwerk.

2.3	 Zet	specifieke	links	naar	je	eigen	website	of	blog

Waar – Edit	Public	Profile	|	Edit	Contact	Info
Daar kom je via de knop Edit Contact Info in Edit	Profile (die je bereikt via het 
dropdown-menu bovenin, onder Profile, naast Home); klik daar op ‘Edit 
Contact Info’, rechts onder in het venster.

In dit venster kun je overigens ook je Twitter-account, je mail-adres, je 
telefoonnummer en je adres ingeven, via een vergelijkbare methode.

Figuur: Edit specifieke links voor je website of blog

Figuur: Maak een LinkedIn-badge voor je website of blog

Hoe – Kies bij de betreffende link voor het ‘anchor’ waarin staat waarover je 
link gaat. Je hebt hierbij de keuze uit een aantal categorieën. 



15LinkedIn Checklist en Aanpak

Figuur: Kies voor de categorie waarin jouw link valt 

Hoe – Gebruik de onderdelen van LinkedIn Summary, Projects, Education, 
Experience et cetera, waar je video’s, plaatjes, documenten, links en presen-
taties kunt plaatsen. Zorg ervoor dat je het materiaal hiervoor klaar hebt staan.

Figuur: Geef voorbeelden van je werk 

Waarom – De links naar je andere websites worden op deze manier nog 
toegankelijker,	uitnodigender	en	duidelijker	weergegeven	in	je	profiel.

2.4 Geef voorbeelden van je werk

Waar - Edit	Public	Profile	
Daar kom je door bij	Edit	Profile	(in het dropdown-menu bovenin, onder 
Profile, naast Home) te klikken op ‘Edit’. Dat staat naast je LinkedIn-url. Kies je 
voor	die	optie	dan	verschijnen	de	aanbevolen	manieren	naast	je	profiel.
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Figuur: Geef voorbeelden van je werk, bijvoorbeeld in de afdeling Projects

Waarom – Op die manier maak je het de bezoeker gemakkelijk om snel een indruk 
te krijgen van je werk, je netwerk, je kennis en vaardigheden.

2.5 Zet de onderdelen in de goede volgorde

Waar – Bij elk onderdeel van je Background na Edit	Public	Profile
Daar kom je door bij Edit	Profile (in het dropdown-menu bovenin, onder Profile, 
naast Home) te klikken op ‘Edit’. De te verplaatsen onderdelen staan in Background 
onder je LinkedIn-url; het betreft onder meer Summary, Experience (en de onder-
delen daarvan), Languages, Skills, Education, Additional Info en Honors & Awards. 

Maar ook binnen andere LindedIn-afdelingen zoals Projects kun je onderdelen op 
vergelijkbare wijze verplaatsen.

Hoe	–	Tune	je	profiel,	en	de	onderdelen	daarvan	door	onderdelen	ervan	te	verplaat-
sen met de muis. Ga op de dubbele pijl staan in het betreffende onderdeel, rechts 
naast de edit-knop. Dan komt je muis in de sleepmodus. Versleep het onderdeel en 
laat het op de geëigende plaats los.

Figuur: Versleep onderdelen voor een passende volgorde 
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Waarom –	Bezoekers	van	je	profiel	zijn	gewend	informatie	tot	zich	te	nemen	van	
algemeen naar bijzonder. Met de versleep-optie, kun je de onderdelen van bijvoor-
beeld je Background in de voor jou (en de bezoeker) passende volgorde zetten. Het 
zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je Languages helemaal achteraan wilt plaatsen, of 
de Honors & Awards helemaal naar voren…

2.6	 Maak	een	hardcopy	CV	van	je	profiel

Waar – Je komt bij deze toepassing via de url: resume.linkedinlabs.com
Let op: hiervoor moet je wel ingelogd zijn op je LinkedIn-account. Voer de link in een 
nieuw	tabblad	in,	zodat	je	gemakkelijk	terug	kunt	naar	je	LinkedIn-profiel.

Hoe – De Resume Builder is een eenvoudig te bedienen toepassing. Probeer de 
opties uit en kijk naar de resultaten. Kies een template dat je bevalt en bekijk de 
resultaten. Het kost niets en er kan niets kapotgaan.

Figuur: Gebruik de Resume Builder voor een offline CV 

Waarom	–	Een	CV	op	basis	van	je	LinkedIn-profiel	is	om	twee	redenen	handig.	Je	
kunt	(offline)	rustig	bekijken	of	jouw	profiel	de	informatie	bevat	die	je	wenst	en	in	
de volgorde en vorm staat die je wenst. Het is ook een goed model waarmee je een 
CV kunt toevoegen aan je sollicitatiebrief of aan een tender. Nadeel is wel dat de 
Resume Builder Engelse koppen gebruikt. Dus er is nog wel enig handwerk nodig als 
je voor de Nederlandse markt aan de slag wilt.

resume.linkedinlabs.com
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2.7 Maak Skills aan om je te laten ‘endorsen’

Waar – Bij het onderdeel van je Skills binnen Edit	Public	Profile
Daar kom je door bij Edit	Profile (in het dropdown-menu bovenin, onder Profile, 
naast Home) te klikken op ‘Edit’. Scroll naar beneden naar de afdeling Skills en kies 
daar voor Edit.

Figuur: Maak Skills aan om je te laten ‘endorsen’

Hoe – Selecteer eerst de opties Yes en Include me	(zie	volgende	figuur).	Pas	dan	
kunnen anderen je ‘endorsen’... Het mooie is als dit spontaan gebeurt omdat het zo 
gemakkelijk is: de te endorsen Skills verschijnen nu ook bij de bezoekers van jouw 
profiel.	
Vul vervolgens de betreffende ‘Skill’ in en houd in de gaten wie jou een klik gunt…

Figuur: Laat je Endorsen



19LinkedIn Checklist en Aanpak

Waarom – Endorsements zijn een lichte vorm van ‘Recommendations’ (zie paragraaf 
2.8): ze kosten de bezoeker weinig moeite (één muisklik) en ze worden regelmatig 
aan de leden van jouw netwerk voorgelegd. Als jij anderen een muisklik gunt bij het 
bezoek aan LinkedIn, zul je merken dat die gunst ook aan jou verleend zal worden…

2.8 Schrijf eens een ‘recommendation’ 

Waar	–	Op	het	profiel	van	een	relatie
Als	je	ingelogd	bent	op	LinkedIn	en	je	bezoekt	het	profiel	van	een	LinkedIn-relatie,	
krijg je onder de afdeling Recommendations	van	diens	profiel	de	kans	om	de	relatie	
te	bekronen	met	een	review.	(Op	diezelfde	plek	in	jouw	eigen	profiel,	bij	de	betref-
fende afdeling, verschijnen overigens ook de referenties die jij krijgt van relaties.)

Figuur: Schrijf eens een Recommendation 

Hoe – Als je een ‘Recommendation’ schrijft over een lid van je netwerk waarmee je 
gewerkt hebt, is de kans is groot dat je er eentje terug krijgt. LinkedIn stelt dat ook 
aan de betreffende relatie voor. Wees gerust: de Recommendation die jij schrijft, 
wordt altijd eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende relatie. Dus, daar 
zit nog ruimte; bovendien kan niet iedereen zomaar alles over jou schrijven omdat 
jouw toestemming ook nodig is voor Recommendations die over jou gaan.

Je kunt een bepaalde relatie ook om een aanbeveling vragen, maar dat kan wat 
voeten in aarde hebben; bovendien stel je daarmee meteen de relatie op de proef.

Figuur: Vraag om een aanbeveling 
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Waarom – Wat anderen over je zeggen, weegt vele malen zwaarder dan wat 
je over jezelf zegt. Dat is een oude marketing-regel die ten grondslag ligt aan 
deze referenties. 

Overigens, als je een Recommendation van een ander over jou wilt verwij-
deren, omdat deze bijvoorbeeld niet meer actueel is, dan kan dat gemakkelijk 
zonder dat deze persoon daar een melding over krijgt.

Figuur: Een Recommendation verwijderen

Zie ook paragraaf 2.7 over Skills, een eenvoudiger manier van aanbevelingen 
doen.
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3 Netwerk je Netwerken

Dit	hoofdstuk	geeft	tips	en	aanwijzingen	voor	als	je	met	je	profiel	aan	de	slag	gaat	
om te netwerken. Hoe breid je je netwerk uit? Hoe kun je gemakkelijk zoeken naar 
mensen en vacatures en hoe zorg je ervoor dat je een goede plek bereikt tussen 
jouw collega’s en bekenden?

3.1 Check ‘People you may know’ 

Waar - Die verschijnen op gezette tijden tijdens je verblijf op LinkedIn in beeld...

Figuur: mensen die je mogelijk kent

Hoe - Nodig zorgvuldig uit. Regel is dat je alleen bekenden in je professionele net-
werk uitnodigt. Bedenk wat je relatie is met degene die je gaat uitnodigen voordat je 
op de knop ‘connect’ drukt. Zie ook paragraaf 3.5, ‘Doe een verzoek tot verbinding’.

Het is overigens een goed gebruik om – niet te vaak – personen in je netwerk te 
vragen of ze kunnen bemiddelen bij een gewenste kennismaking, bijvoorbeeld als je 
je	netwerk	wilt	uitbreiden	in	een	specifieke	hoek,	of	als	je	een	specifieke	vraag	hebt.

Waarom – Om je netwerk uit te breiden… Daarmee vergroot je de kans dat je vindt 
wat je zoekt, en om gevonden te worden.

3.2 ‘Save searches’

Waar – Onder ‘zoeken’ (het vergrootglas) en bij Job Search.

Hoe – Kijk rechts boven in de pagina; daar staat de optie Save Searches. Je mag in 
het gratis LinkedIn-account tien job searches opslaan en drie ‘people searches’. 
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Waarom – Dat scheelt tijd en is handig, vooral als je gebruikmaakt van 
Advanced Search.

3.3 Houd je bezoekers in de gaten

Waar – Dat zie je bij Home, in de rechterbalk onder ‘Who’s	viewed	your	profile?’	

Figuur: houd in de gaten wie jouw profiel bekeek

Hoe – Op jouw homepage word je regelmatig op de hoogte gehouden over 
het	bezoek	aan	jouw	profiel.	Bij	een	gratis	LinkedIn-account	kun	je	een	
beperkt aantal daarvan in detail zien. 

Waarom – Daarmee ondersteunt LinkedIn het verkeer in het netwerk en de 
verbindingen die er gelegd kunnen worden. Je kunt op deze wijze in de gaten 
houden	of	jouw	profiel	en	jouw	posts	op	LinkedIn	effect	hebben.	Als	iemand	
waarmee	je	nog	niet	verbonden	bent	jouw	profiel	bekeek,	kun	je	overwegen	
met hem of haar te verbinden.

3.4 Bepaal de zichtbaarheid van jouw bezoek

Waar - Via Account & Settings (rechtsboven) en Privacy & Settings.

figuur: save searches
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Hoe - Klik op Select	what	others	see	when	you’ve	viewed	their	profile en 
selecteer de gewenste optie.

Figuur: bepaal of jouw bezoek aan een profiel zichtbaar is

Waarom -	De	eigenaars	van	de	profielen	die	jij	bezoekt,	kunnen	zien	dat	jij	
langskwam. Tenzij je die optie uitzet. De redenen om anoniem rond te kijken 
in	andermans	profiel,	kunnen	van	velerlei	aard	zijn.	Een	goede	reden	is	dat	je	
nog	aan	het	experimenteren	bent	met	jouw	eigen	profiel	en	nog	geen	bezoek	
terug wenst (zie ook paragraaf 1.2 over de meldingen van jouw wijzigingen).

3.5 Doe een verzoek tot verbinding 

Waar – Op jouw LinkedIn-homepage staan vaak suggesties voor verbindingen, 
op	grond	van	jouw	profiel	en	jouw	connections. Kijk onder People you may 
know (zie paragraaf 3.1), maar ook op andere plaatsen op het web tref je links 
aan	naar	LinkedIn-profielen	van	mensen	die	je	kent.	

Hoe	–	Verken	altijd	eerst	het	profiel	van	de	betreffende	persoon	en	klik	niet	
zomaar op het knopje Connect. Houd je muis boven de naam van de persoon 
en kies voor View	profile.
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Figuur: bekijk eerst het profiel en besluit daarna 

Op die manier kun je beoordelen of het werkelijk om de persoon gaat die je 
voor ogen hebt, en of de verbinding wel passend is.

Zorg altijd voor een persoonlijke boodschap bij het verzoek tot verbinding en 
laat de standaardzinnetjes die LinkedIn voorstelt achterwege. Bijvoorbeeld na-
dat je een business card van iemand krijgt of een eerste zakelijke ontmoeting 
had:

  Aangenaam om kennisgemaakt te hebben. Zullen we ook linken via 
deze weg?

 Vriendelijke groet, Rijk Willemse

Figuur: zorg voor een ‘persoonlijke’ boodschap bij het verzoek

Waarom – Als je ‘live’ kennismaakt met iemand of als je bij het opbouwen 
van	je	profiel	online	mensen	ontmoet	die	bijvoorbeeld	met	je	hebben	samen-
gewerkt of met jou op school hebben gezeten, kun je vragen om verbinding 
(kijk bij Connections in het hoofdmenu en klik op Find alumni). 

Figuur: Find alumni, zoek mede-oudstudenten
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Maar	ook	als	bepaalde	personen	jouw	profiel	met	regelmaat	bekijken	(zie	
paragraaf 3.3), of als jij jouw LinkedIn-netwerk doorspit en bekenden tegen-
komt, kan dat aanleiding zijn om jezelf voor te stellen met een verzoek tot 
verbinding. 

3.6 Updates bekijken en delen

Waar – Die updates zie je onder Home. Daar vind je naast de gesponsorde en 
aanbevolen updates ook posts van jouw connecties. Bovenaan, in het vakje 
‘Share an update…’ kun je zelf een post doen.

Figuur: de updates op de homepage van LinkedIn

Hoe – Check de network-updates regelmatig en kijk of je wilt reageren. Je 
kunt een update Liken, van een Comment voorzien en Sharen. Reageer of 
‘like’ dus als de betreffende post je bevalt. En, draag zelf ook eens een post 
bij, bijvoorbeeld een link naar een interessant blogartikel, of naar een eigen 
artikel.

Als je zelf een update wilt doen, kopieer dan de link naar het artikel dat je wilt 
delen of wilt voorzien van commentaar naar het vakje Share an update en klik 
op enter. Dit kan bijvoorbeeld heel handig zijn als je een blog hebt geschreven 
(of gevonden) die je onder de aandacht van jouw bekenden op LinkedIn wilt 
brengen. 
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Figuur: Bufferapp, een handige tool voor sharing

Waarom – Door te reageren op posts van jouw bekenden of door deze te 
delen, versterk je de band met die persoon; het kan ook een aanleiding zijn 
voor een gesprek of een hernieuwde of nadere kennismaking.
Door posts te plaatsen op je LinkedIn-account, zorg je eveneens voor verbin-
ding en gesprek. Bovendien kun je hiermee laten zien waarvoor je ‘staat’. 

Verwijder de link nadat deze is ge-expandeerd tot tekst en foto en schrijf daar 
eventueel een stukje toelichtende tekst. Tip: gebruik @LINKEDINNAAM in je 
updates, bijvoorbeeld ‘@rijkwillemse’.

Figuur: deel een update door een url te ‘plakken’ – de plaatjes en de tekst komen 

vanzelf…

Een handige tool voor het delen van updates is Bufferapp. Daarmee kun je al 
surfend met één druk op de knop links naar interessante pagina’s klaarzetten 
voor sharing volgens een vastgesteld schema. Je kunt per post kiezen voor de 
kanalen waarop je wilt sharen.
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3.7 Gebruik Linked-groups

Waar – Daar kom je via het topmenu Interests; kies daarin voor Groups

Hoe - Sluit je aan bij LinkedIn-groepen die jouw vak betreffen, of maak een 
eigen groep aan. De functionaliteit van Groups lijkt sterk op die van de 
Updates. Kijk daarom bij paragraaf 3.6 (‘Updates bekijken en delen’) naar hoe 
je kunt posten, liken, sharen en becommentariëren.

Figuur: LinkedIn-groups

Waarom – Het kan zijn dat er in de groepen interessante gesprekken worden 
gevoerd en aardige links worden gedeeld. Op die manier kun je mogelijk 
nieuwe contacten opdoen en bestaande contacten versterken.

Bovendien kun je je via Groups	aansluiten	bij	specifieke	groepen	binnen	je	
connecties, of je kunt zelf een groep bekenden bij elkaar brengen rond een 
specifiek	onderwerp.

3.8 Exporteer je connecties

Waar – Topmenu Connections	|	Keep	in	touch	|	Settings

Hoe – Beweeg je muis over Connections boven aan je homepage en kies Keep 
in Touch. Klik op het settings-icoontje (het tandrad) rechtsboven. 

Figuur: exporteer connecties (1)
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Figuur: exporteer connecties (3)

Kies hier voor het gewenste format. Het kan zijn dat je je LinkedIn-wacht-
woord	moet	ingeven	ter	verificatie.

Waarom – Het kan handig zijn om je contacten in een ander format beschik-
baar te hebben, zodat je ze ook elders kunt gebruiken, bijvoorbeeld in een 
mailprogramma.

Wees echter voorzichtig met deze gegevens. Spammen is zo gebeurd, en 
deze gegevens overhandigen aan ‘derden’ maakt geen deel uit van de afspra-
ken…

Kies onder Advanced Settings voor Export LinkedIn Connections, dat is de 
eerste optie rechtsboven.

Figuur: exporteer connecties (2)



Een hands-on-gidsje voor wie het 
beste uit LinkedIn wil halen
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